Załącznik nr 2 do
Regulaminu organizacji zajęć w czasie pandemii
w Zespole Placówek-Szkolno-Wychowawczych

Karta informacyjna - uczeń/wychowanek

…............................................................................................................................

klasa/grupa........................

(imię i nazwisko ucznia/wychowanka)

I. Dane rodziców/opiekunów prawnych dziecka
Imiona i nazwiska rodziców/opiekunów prawnych: ...........................................................................................
Aktualny numer telefonu do szybkiej komunikacji:
Matka dziecka: tel. .................................................................
Ojciec dziecka: tel. .................................................................
II. Oświadczenie o stanie zdrowia ucznia/wychowanka.
Oświadczam, że nasze dziecko jest zdrowe, nie występują u niego żadne niepokojące objawy
chorobowe. Ponadto nie miało świadomego kontaktu:
a) z osobą chorą na COVID-19,
b) z osobą będącą w izolacji,
c) z osobą przebywającą na kwarantannie.
III. Zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania placówki jeśli wyżej wymieniona
sytuacja ulegnie zmianie .
IV. Wyrażam zgodę na codzienny pomiar temperatury u mojego dziecka.

Białystok, dnia ......................

podpis opiekunów prawnych ………………………………..

Wyciąg z regulaminu organizacji pracy szkoły w czasie pandemii
w Zespole Placówek-Szkolno-Wychowawczych,
dotyczący bezpośrednio rodziców i opiekunów prawnych ucznia/wychowanka.



Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg
oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach
domowych.



Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów
chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie
z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania
w przestrzeni publicznej.




Przy wejściu do budynku szkoły należy użyć środka dezynfekującego bezdotykowego.
Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły - szatni
i korytarza przy drzwiach wyjściowych, zachowując zasady:
a) 1 opiekun z dzieckiem
b) Maksymalna liczba osób w szatni to czworo dzieci z opiekunami
c) dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
d) dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
e) zakryte usta i nos na terenie budynku



Kontakt nauczyciel-rodzic, administracja szkoły –rodzic, wyłącznie przez techniki komunikacji na
odległość: telefon, komunikatory, e-mail.



Każda osoba wchodząca do szkoły ma mierzoną temperaturę termometrem bezdotykowym, który jest
dezynfekowany po użyciu w danej grupie.



Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg
oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, uczeń zostanie odizolowany w odrębnym
pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób.
Niezwłocznie zostanie zawiadomiony rodziców/opiekunów, który jest zobowiązany do
natychmiastowego odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).




Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.



W przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby zakaźnej lub potwierdzonego zakażenia
wirusem u ucznia lub któregoś z domowników zobowiązują się pozostać w domu i skontaktować się
telefonicznie z szkołą, w celu powiadomienia o zaistniałej sytuacji .




Rekomenduje się przywożenie i odbieranie dziecka przez rodzica własnym transportem.



W kwestiach szczegółowych zasad organizacji zajęć nauczania indywidualnego ustala nauczyciel
z rodzicem z zachowaniem wzajemnego bezpieczeństwa.



Oświadczam że zapoznałem/am się z całym Regulaminem organizacji pracy w czasie pandemii
w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczych zgodnie z wytycznymi MEN, MZ i GIS od 1 września
2020r. , umieszczonym na stronie internetowej placówki.

Należy dopilnować, aby dzieci nie udostępniały swoich przedmiotów innym, natomiast opiekunowie
dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję).

Opiekunowie dowożący uczniów/wychowanków do szkół są zaopatrzeni w termometry bezdotykowe
i w razie podejrzeń stanu chorobowego dziecka mogą sprawdzić jego temperaturę. Jeżeli stwierdzą stan
gorączkowy zgłaszają opiekunowi celem niezwłocznego go odebrania.

Białystok, dnia .................................

podpis opiekunów prawnych ….………………………………………..

